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Din amintirile P�rintelui Iustin 
Era impresionant la M�n�stirea Bistri�a când veneau 

s� se spovedeasc� credincio�ii. Erau trei duhovnici buni: 
P�rintele Marchian, Hrisostom �i P�rintele Martinian. Ei 
bine, pe credincio�i îi cuno�teai dup� cum ar�tau la 
sfâr�itul postului. Ucenicii P�rintelui Marchian b�trânul -
usca�i, sub�iri, senini, foarte veseli, preg�ti�i, într-adev�r, 
pentru înviere. Era grupa cealalt�, a P�rintelui Martinian -
oleac� mai plinu�i, mai pu�ine semne de asprime �i postire. 
Apoi Hrisostom - era omul actual, oleac� modernizat. 
Erau �i unii, �i al�ii cre�tini, dar vedeai prototipul vie�ii 
fiec�ruia. 

într-una din zile vine o biat� cre�tin� �i-mi spune: 
„P�rinte, nu �tiu cum s�-l conving pe P�rintele Marchian 
s�-mi mai scad� din canon, c� de doisprezece ani nu m-am 
împ�rt��it niciodat� �i sunt a�a de bolnav� încât simt c� 
m� duc �i nu cedeaz� deloc. �i m� duc s� stau de vorba cu 
el, poate c� s'o schimba. „P�rinte Marchian, ce faci cu 
biata asta femeie, c�, uite, îi bolnav�, uite-i gata, mâine 
moare �i ai s-o ai pe suflet? Mai redu din canon". Nu �tiam 
eu care-i cauza canonului, nu m-am interesat. „M�i, da' 
ce? Eu îs mai mare decât Vasile, m�i? Atunci când o împli-
ni ea porunca lui Vasile [cel Mare]; atunci o iert �i eu, alt-
fel nu". „Bine, m�i, dar dac� moare?" „Moare pe drum 
bun. Eu am dezlegat-o �i, dac� nu-i des�vâr�it�, se mântu-
ie�te". �i alt� dat� îl întrebam: „P�rinte, dar uit�-te la 
cre�tinii ace�tia, cu postul acesta, cu ulei �i f�r� ulei. Mai 
sloboade ceva". „P�i, dac�-i slobod, m� slobod �i ei pe 
mine. Nu slobod deloc". M�i, �i se �inea omul acesta într-
adev�r, a f�cut foarte mult, eu cred c� a realizat cre�tini 
des�vâr�i�i mai mul�i decât c�lug�ri. Nu spovedea 
c�lug�ri, c� nu-l ascult�. �i, dac� nu-l ascultau, a doua 
oar� nu le mai spunea ce trebuie s� fac�. 

Tr�ia o b�trâne�e s�n�toas�, cu dragoste de slujbe, 
pentru biseric�. A�a a slujit 65 de ani, n-a lipsit. A fost 
econom la M�n�stirea Neam�ului, a fost slujitor la Vorona, 
la M�n�stirea Bistri�a - eclesiarh mare, cu r�spundere 
peste tot, dar nu s-a mic�orat pân� la ultima suflare. Nu �i-
a f�cut în chilie foc de la un incident pe care l-a avut la 
M�n�stirea Vorona când s-a întâmplat s� ia foc chilia. A 
adormit greu �i a c�zut un lemn din sob�, fiind porti�a 
deschis�, �i a luat foc podeaua, a venit focul pe sub patul 
lui �i fumul... A ie�it cu p�tura afar�, cu rasa pe jum�tate 
aprins�, se învârtea �i a�tepta pe cineva s�-l ajute. S-a 
hot�rât �i n-a mai f�cut foc în chilia lui. Om hot�rât. Iarna 
st�tea prin biseric�, fiind eclesiarh mare. Dup� ce termina 
Liturghia lua o ce�cu�a 'colea de vini�or, un corn de pres-
cur� �i asta era toat� mâncarea lui pân� a doua zi. Era o 
fire foarte robust� �i rezistent�. 

Tot a�a era �i sfântul P�rinte Antim de la Secu. Avea 
un ucenic cam guraliv, P�rintele Ghimnazie. Îl spovedea 

P�rintele Antim �i de fiecare dat� încheia cu canonul: s� 
nu mai vorbe�ti, s� nu te mai duci la vecini la chilii s�-i 
stârne�ti la vorb�. Dar se prindea de el atâta pân� ce ie�ea 
de la el din chilie. �i pe urm� iar� îl g�seai în ceat�. „P�-
rinte Ghimnazie, la mine nu mai vii la spovedit, c� nu m� 
ascul�i. Faci dou� p�cate mari: neascultarea �i clevetirea". 

P�rintele Paisie era omul blânde�ii, al împ�c�rii, �i 
una, �i alta. Era foarte blând �i, în acela�i timp, nu ie�ea 
din canoane. El te trimitea la arhiereu, la P�rintele Cleopa, 
te mai dezlega �i împ�ca lucrurile �i credincio�ii erau 
mul�umi�i. 

Te duceai la P�rintele Cleopa s� te înduhovniceasc� -
îndat� lua de pe rafturi Pidalionul, deschidea foile: cano-
nul de la Efes, canonul de la Niceea... Ie�eai ame�it... 
Când era vorba ca o cre�tina s� vina la P�rintele Marchian 

 
s�-i fac� o dezlegare de avorturi - o �inea �i-o mu�tru-
luia... Eu am f�cut un Maslu �i el tot nu termina cu biata 
femeie. Când a ie�it, dup� o or� �i jum�tate, din mustrarea 
aceea a lui, b�rbatul o a�tepta afar�, în fa�a por�ii. Dar 
femeia, de cum a ie�it, a luat-o spre buc�t�rie, la dreapta. 
A strigat b�rbatul dup� ea: „M�i femeie!" Atâta ame�ise, 
s�raca. Dar nu mai îndr�znea s�-�i bat� joc de sarcin�. 

�i de aceea v� spun c� erau duhovnicii de atunci 
canoni�ti, dar �i credincio�ii erau la în�l�ime. Puteau într-
adev�r s� moar� pentru adev�rurile acestea canonice. Îns� 
acum, de când nu se mai poate, nici nu mai poste�te, nici 
n u  m a i  � i n e  r â n d u i a l a  � i  t o a t e ,  î n  s f â r � i t ,  
s-au def�imat �i s-au dat dup� neputin�ele noastre 
omene�ti. Nu mai e tendin�a omului de a se ridica la linia 
Bisericii, ci lupta materialismului acesta european, o con-
tinu� coborâre a omului la nivelul des�vâr�it al p�catului. 
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